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 Įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia
skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją
visuomenės naudai, atliekama veikla, už
kurią nėra gaunamas piniginis atlygis.

Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo
14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje
organizacijoje, kaip tai numatoma LR
savanoriškos veiklos įstatyme.

SAVANORYSTĖ



 
SAVANORYSTĖ: SAU AR KITIEMS?  

REIKŠMINGUMAS  ir NAUDA?  
VERTINIMAS ? 

PRIDĖTINĖ VERTĖ? 
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XXI A. SUVOKTA IR PRADĖTA TYRINĖTI KAIP MOKYMOSI PROCESAS. 
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SAVAIMINIO/ PRAKTINIO/ MOKYMOSI SANTIKYJE SRITIS 
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Jaunimo savanoriška tarnyba (JST)

 Intensyvi 6 mėn. trukmės ilgalaikės savanorystės programa jauniems
žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai mokosi įveikti sunkumus,
mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo
kryptis. 
Ši programa - galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti
save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.



 



 



 

NAUDA SAVANORIUI:

Galų gale galėjau veikti  tai ,  kas man rūpi;
Radau gal imybę išreikšti  savo vidines
nuostatas;
Galėjau daugiau sužinoti  apie tą veiklos srit į ;
Tobulėjau kaip asmuo;
Susipažinau su man įdomiais žmonėmis;
Galėjau daugiau bendrauti  su nepažįstamais
žmonėmis;
Radau bendraminčių;
Išreiškiau save ne mokyklos apl inkoje;
 Radau prasmingo laisvalaikio gal imybių;
Didėjo pasit ikėj imas savimi;
Išmokau prisi imti  atsakomybę, pasit ikėti  savo
sprendimais.  



K. M, generalinė direktorė

 
Atsakomybė;
Efektyvumas (rezultatų siekimas), darbštumas; 
Analitinis mąstymas, gebėjimas matyti  

Iniciatyvumas;
Kūrybiškumas;
Komandiniai įgūdžiai (komandiškumas, 

Emocinis intelektas (pozityvumas, emocinis

bendrą vaizdą;

atvirumas, komunikabilumas); 

atsparumas, gebėjimas priimti grįžtamąjį ryšį).



SKAITMENINIAI KOMPETENCIJŲ ŽENKLIUKAI

SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, JAUNIMO
SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU ĮGYTŲ,

KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO, ĮSIVERTINIMAS IR
PRIPAŽINIMAS

 
Leisti įsivertinti, patikrinti ir pripažinti Savanorio įgytas žinias, įgūdžius ir

gebėjimus, pripažinti įgytas kompetencijas.

Sudaryti sąlygas Savanoriams greičiau ir lengviau įgyti kvalifikaciją, didinti jų
užimtumą ir konkurencingumą darbo rinkoje, veiksmingiau įsitraukti į formalųjį

mokymąsi.

 



 

Egzistuoja 3 tipų ženkleliai:

I tipas – 3-8 pagrindiniai klausimai kiekvienoje
kompetencijoje, kuriuos savanoris turi aptarti su mentoriumi
susitikimo metu.

II tipas – „praktiko“ ženkleliai.

III tipas – „akademiko“ ženkleliai.
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Savanoris(ė), kuris pageidauja gauti pažymėjimą suteikiantį 
 0,25 balo stojant į aukštąją mokyklą, privalo aptarti 5
pagrindines kompetencijas ir gauti 5 kompetencijas
įrodančius ženkliukus. 

  

5

8
Programos metu galima įgyti  8 visą gyvenimą vystomas
kompetencijas ir jas žyminčius ženklelius.  
 

  



a)„...jeigu reikėtų ieškoti minusų, tai nei vieno tikrai nerasčiau. Viskas buvo tobula.
Tie ženkliukai ir viskas yra labai gerai, nu ir jie padeda tiesiog tobulėt, nes tu

maždaug žinai, kokias kompetencijas tau reikia dar labiau tobulint ir užsikelt.“ V5
 

b)„...ta ženkliukų sistema buvo labai moderni išeitis tokiai kaip ir problemai,
sakyčiau, kaip labiau motyvuoti ir kaip įvertinti pasiekimus, kas yra pasiekiama
mano kaip savanorio savanorystės metu ir, manau, kad tai buvo nu tiesiog labai

gera idėja, kad aš atlikdamas savanorišką veiklą matyčiau realiai kokius pokyčius
darau, k- ką sugebu, ko nesugebu, ką reikėtų patobulinti, tai man tai patiko.<...>

Neįsivaizduoju ko trūktų...“ V10
 

c)„Ženkliukų sistema yra naudingas dalykas, nes eeee realiai tu gauni įvertinimą už
kiekvieną savo padarytą pažangą.“ V13

 





Lyginant tyrimo metu išryškėjusius gebėjimus su
bendrojo ugdymo programose išskirtomis
bendrosiomis kompetencijomis, tai jie nepadengtų
tiktai iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. O
visų kitų – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo,
socialinės ir asmeninės – apraiškos tyrimo metu buvo
paminėtos. 
J.K. 
 



 

SVOO POSAVANORIAI

SVARBIAUSI
PROGRAMOS

VEIKĖJAI



 

1 SVO organizacijos

akreditacija nutraukta

1 organizacijos paraišką

šiuo metu vertina ekspertai

22

AKREDITUOTŲ SVO
ORGANIZACIJŲ VISOJE
LIETUVOJE SKAIČIUS

26

2

VILNIAUS MIESTE

AKTYV I Ų ,  PROGRAMĄ
ĮGYVEND INANČ I Ų

Š I A I S  META I S
ORGAN I ZAC I JŲ

SKA I Č I U S



 



 

456 AKREDITUOTŲ PO VISOJE
LIETUVOJE SKAIČIUS

18



 

2021 m. I pusmečio 

Tarnybai užsiregistravo 645

jaunuoliai*  

PROGRAMĄ PRADĖJUSIŲ
ĮGYVENDINTI JAUNUOLIŲ

SKAIČIUS 

Jaunuoliai studijas pradėjo 22

skirtingose aukštosiose

mokyklose. 

753

UŽ 2020 M. ATLIKTĄ
TARNYBĄ IŠDUOTŲ 

6 MĖN. PAŽYMĖJIMŲ
SKAIČIUS

198

Dalies savanorių Tarnyba

persikėlė į 2021 m. ir šiuo

metu vis dar vyksta594

SAVANORIŲ,

PASINAUDOJUSIŲ 0,25

PAPILDOMU BALU STOJANT
2020 M., SKAIČIUS



 

FINANSUOJAMŲ VIETŲ
SKAIČIUS VILNIUJE 

57



 

SVOO POSAVANORIAI

SVARBIAUSI
PROGRAMOS

VEIKĖJAI



1/3 S A V A N O R I S

 



TRIŠALĖ SUTARTIS
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SVO organizacija ir MENTORIUS

Mentorius - padeda savanoriui stebėti savo mokymosi
procesą, įveikti kliūtis ir įvardyti dalykus, kurių moko ši
patirtis. Dirba su veiklos grafikų tvirtinimu,
skaitmeninių ženklelių sistema, administraciniais
dokumentais, teikia palaikymą ir konsultacijas PO,
kartą per mėnesį susitinka su savanoriu,
bendradarbiauja su JRD. 
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PO ir  KURATORIUS 

Kuratorius - asmuo priimančioje organizacijoje, kuris
padeda įsilieti į organizacijos gyvenimą, skiria užduotis,
apmoko, padeda planuotis darbus, įsivertinti patirtį. 



PO
ĮSIPAREIGOJA

KOKYBIŠKA VEIKLA

Suteikti vidutiniškai 40 val./ mėn. kokybiškos, 6 mėn.
nenutrūkstamos veiklos, užtikrinti savanorio asmeniniam ir
profesiniam tobulėjimui tinkamų sąlygų organizacijoje sudarymą

SUSITIKIMAI

organizuoti veiklos aptarimą (įvertinimą) ir planavimą su savanoriu
bent kartą per 14 kalendorinių dienų;

GRAFIKŲ PILDYMAS

užtikrinti veiklos planavimą ir savanorio dalyvavimą veiklos
tvarkaraščio planavime, fiksuoti savanorių veiklą grafikuose, pildyti su
savanoriškos veiklos vykdymu susijusius dokumentus

INTEGRACIJA 

padėti savanoriui integruotis į PO, įtraukiant savanorį į Priimančios
organizacijos veiklas, susirinkimus, išvykas ir pan. Supažindinti su
kolektyvu, asmenimis, jų atsakomybes, kurie JST metu esant poreikiui
teikia pagalbą ir (arba) konsultacijas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Turite klausimų ?

sandra.gauciute@jrd.lt
+370 633 21906  

justina.krauledaite@jrd.lt
+370 683 61927
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WWW.JRD.LT/SAVANORYSTĖ/JST

Jaunimo savanoriškos tarnyba


